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Tárgy: Adelina Csernaeva bolgár állampolgár által benyújtott 0701/2012. számú 
petíció a bolgár fordítóirodákra vonatkozó új tanúsítási követelményekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója szerint a Bolgár Külügyminisztérium a fordítóirodák vonatkozásában 
számos kötelező követelmény bevezetését tervezi, többek között a DIN EN 15038-2006-08 
tanúsítványét. A petíció benyújtója hangsúlyozza, hogy az uniós jogszabályok szerint ez csak 
a héát fizető és uniós projektekkel foglalkozó, vagy a különböző minisztériumokkal dolgozó 
vállalatokra nézve kötelező. Ezért a petíció benyújtója ezt a követelményt indokolatlannak 
tartja.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. október 2. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. január 30.

„A DIN EN 15038-2006-08 európai szabvány, amely az alábbi fő követelményeket írja elő:

- a fordítónak az anyanyelvére kell fordítania, valamint 

- minden írásbeli fordítást ellenőriznie kell egy másik fordítónak/lektornak (a „négy szem” 
elve). 

Először is emlékeztetni kell arra, hogy az európai szabványoknak való megfelelés mindig 
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önkéntes jellegű. 

Másrészt meg kell jegyezni, hogy a petíció benyújtója a Bolgár Külügyminisztérium azon 
szándéka ellen tiltakozik, hogy kötelező követelmények kerüljenek bevezetésre a 
fordítóirodák vonatkozásában. Az intézkedést hivatalosan egyelőre nem fogadták el, és így az 
nem ró jogi kötelezettségeket a bulgáriai fordítóirodákra.

A Bizottság ezért ebben a szakaszban nem tud további lépéseket tenni a petícióval 
kapcsolatban.”

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2013. augusztus 28.

A petíció benyújtója által 2012. december 11-én szolgáltatott kiegészítő információkra 
reagálva az Európai Bizottság az alábbi észrevételeket kívánja tenni.

A petíció benyújtója a bolgár külügyminisztérium és fordítási szolgáltatásokat kínáló 
vállalkozások közötti szerződésekről számolt be. A szerződések rögzítik, hogy a 
vállalkozónak minőségellenőrzési rendszert kell alkalmaznia a szolgáltatások minőségének 
felügyelete céljából az EN 15038 európai szabvány szerint, amely egy korrektor és két 
nyelvész alkalmazását írja elő. A petíció benyújtója úgy véli, ez a követelmény nem 
egyeztethető össze a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv 15. cikke (2) 
bekezdésének f) pontjával.

A petíció által érintett közbeszerzési kérdések

A közbeszerzést illetően a petíció benyújtója kifejti, hogy a bolgár külügyminisztérium 
konzuli kapcsolatokért felelős igazgatósága (MVnR) 2012. április 24-én ajánlati felhívást tett 
közzé fordítási szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokkal kötendő új szerződésekre irányulóan. 
A petíció benyújtója szerint készült egy mintaszerződés, amely olyan követelményeket 
tartalmaz, melyek nem szerepelnek az e területre vonatkozó egyetlen normatív jogi aktusban 
(a dokumentumok és egyéb iratok jogi megszövegezésére, hitelesítésére és fordítására 
vonatkozó végrehajtási szabályokban). A petíció benyújtója szerint az MVnR weboldalán 
közzétett szerződés 10. cikke értelmében a vállalkozónak legalább két, nyelvszakos egyetemi 
diplomával rendelkező munkavállalót kell alkalmaznia határozatlan idejű munkaszerződéssel, 
és erre vonatkozóan igazolást kell benyújtania (a követelmény 2013. július 1-jén lép életbe). 
A petíció benyújtója úgy véli, ez a követelmény megkérdőjelezhető, és fel kell lépni vele 
szemben.

A műszaki előírások és a pályázati követelmények meghatározása alapvetően az ajánlatkérők 
előjoga, mivel ők tudják legjobban megítélni, hogy mire van szükségük. Ez helyénvaló, 
feltéve, hogy a követelmények arányosak és megkülönböztetésmentesek. A pályázati 
követelmények meghatározásakor az ajánlatkérők rögzíthetik az egyes szükségleteikhez 
kapcsolódó egyedi feltételeket, amennyiben ezek megfelelnek az alkalmazandó 
jogszabályoknak, különösen a közbeszerzési szabályoknak. A Bizottság szervezeti egységei 
előtt a petíció benyújtója által említett konkrét ajánlati felhívás tartalma nem ismert. Az a 
követelmény azonban, hogy egy fordítóirodának legalább két, egyetemi diplomával 
rendelkező alkalmazottat kell foglalkoztatnia ahhoz, hogy részt vehessen a fordítási 
szolgáltatásokra irányuló jelentős szerződésekre vonatkozó pályázati eljárásban, önmagában 
véve nem tűnik ellentétesnek a 2004/18/EK irányelv 48. cikkével, és nem tűnik úgy, hogy 
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indokolatlan vagy aránytalan terhet róna a fordítóirodákra. A rendelkezésre álló információk 
alapján a Bizottság szervezeti egységei úgy vélik, nem került sor az uniós közbeszerzési 
szabályok megsértésére.

A szolgáltatási irányelv 15. cikke (2) bekezdésének f) pontja

A szolgáltatási irányelv 15. cikke (2) bekezdésének f) pontja értelmében a tagállamok 
megvizsgálják, hogy jogrendszerük a szolgáltatási tevékenység nyújtására való jogosultságot 
vagy a szolgáltatási tevékenység gyakorlását az alkalmazottak minimális számát előíró 
követelményeknek való megfeleléshez köti-e. Ugyanezen irányelv 15. cikkének (3) bekezdése 
kimondja, hogy a tagállamok ellenőrzik, hogy az említett követelmények megfelelnek-e a 
megkülönböztetésmentesség, a szükségesség és az arányosság feltételének. 

Ebből következően a szolgáltatási irányelv nem tiltja teljes egészében az alkalmazottak 
minimális számának meghatározását, hanem azt írja elő a tagállamoknak, hogy vizsgálják 
meg, az alkalmazottak minimális számának előírása nem jelent-e hátrányos 
megkülönböztetést, illetve szükséges és arányos-e a kitűzött célt tekintve. 

A minimális számú alkalmazott foglalkoztatásának előírása – amint az a bolgár 
külügyminisztérium ajánlati felhívásában és az EN 15038 európai szabványban szerepel –
önmagában véve nem jelent megkülönböztetést. Emellett a petíció benyújtója nem szolgált 
semmilyen bizonyítékkal arra vonatkozóan, hogy a meghatározott számú alkalmazott 
szükségtelen vagy aránytalan lenne a kitűzött célt (azaz fontos dokumentumok jó minőségű 
fordításának biztosítását) tekintve. 

Következtetés

A fentiek alapján a Bizottság nem osztja a petíció benyújtójának azon álláspontját, hogy a 
bolgár külügyminisztérium fordítási szolgáltatásokkal kapcsolatos ajánlati felhívása 
összeegyeztethetetlen az uniós joggal.


